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Wrocław, dn. 22.05.2019 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę grupowego ubezpieczenia na życie
pracowników
oraz
członków
rodzin
pracowników Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym
Mieście nad Pilicą

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 71/2019/N/Nowe Miasto nad Pilicą
Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawcę:
Pytanie 1:
Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział II pkt. 10: Czy Zamawiający zgodzi się aby w przypadku
ryzyk: urodzenie dziecka oraz urodzenie martwego dziecka, miały zastosowanie okresy
karencji zgodnie z OWU Wykonawcy w stosunku do dotychczas nieubezpieczonych
członków rodzin pracownika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie 2:
Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział II pkt. 12: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w
przypadku ekspiracji umów ubezpieczenia i zmiany Wykonawcy, ten z Wykonawców, który
wygra postępowania przetargowe, będzie płacił wyłącznie za część pobytu w szpitalu objętą
jego odpowiedzialnością (za okres pobytu przed początkiem świadczenie zapłaci poprzedni
ubezpieczyciel).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wypłaca świadczenia wyłącznie za
pobyty w szpitalu przypadające w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
Pytanie 3:
Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział II pkt. 14: Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż
zapis „chemioterapii lub radioterapii” oznacza, iż w przypadku przeprowadzenia u
ubezpieczonego zarówno radioterapii jak i chemioterapii Wykonawca będzie mógł wypłacić
tylko jedno świadczenie.
Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert.
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Pytanie 4:
Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział IV pkt. 10 f): Czy Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeśli Wykonawca przygotuje indywidualne potwierdzenia dla każdego
ubezpieczonego i dostarczy do Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca spełni warunek.
Pytanie 5:
Załącznik nr 4 do SIWZ, Umowa Generalna § 6 ust 4: Czy Zamawiający zgodzi się aby
zapis nie odnosił się do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna do
nadania odpowiedzialności?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie 6:
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków
bezpieczeństwa finansowego wprowadzonych przez ww. ustawę. Na etapie zawierania
umowy ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia Formularz Beneficjenta
Rzeczywistego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie formularza? Wzór
formularza przesyłamy w załączeniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Beata Krysiewicz
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